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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data 01/08/2022] 

Drejtuar: OE “FUSHA” sh.p.k, NUIS J61922018S, me adresë: Njësia 

Bashkiake nr. 2, rruga “Murat Toptani”, përballë Kinema 

Milenium, godina nr. 3, pedonalja, Tiranë.  

 

Procedura e prokurimit: “E hapur mbi kufirin e lartë monetar” Marrëveshje 

Kuadër. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2: Blerje “Materiale elektrike 

sipas kerkesave te Bashkive.” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  Loti 2: REF-32521-06-10-2022. 

Fondi limit:  125,000,000 lekë pa TVSH. Sipas kursit zyrtar të këmbimit 

te Bankes se Shqipërise kjo vlere konvertohet ne 1,039,846.93 Euro. 

Kohëzgjatja e Marreveshjes kuadër /kontratës 24 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim   X 

 

* * * 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë 

pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

1- BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k  NUIS L46827004L & “PREKA” sh.p.k NUIS 

K46420001I, Vlera 103,102,320 lekë pa tvsh 

2-BOE “DABAR” sh.p.k NUIS L62409033I & “ILIRIADA” sh.p.k, NUIS 

J61828125L, Vlera 99,966,400 leke pa tvsh. 

3- OE “FUSHA” sh.p.k, NUIS J61922018S, Vlera 104,163,048 leke pa tvsh. 

4- OE “EURO-ALB” sh.p.k NUIS K66613407H, Vlera 106,074,600 leke pa tvsh. 
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5- OE “ALBAELETTRICA”, sh.p.k NUIS J61826012K, Vlera  106,132,739.06 

leke pa tvsh. 

6- BOE “HEST” sh.pk NUIS L21527009 & “INA” sh.p.k NUIS J61814009W, Vlera  

107,115,600 leke pa tvsh. 

7- OE “INPLY” sh.p.k NUIS L51503032Q, Vlera 108.988.000 lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm përkatësisht 

për arsyet e mëposhtme: 

1- BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k, pas verifikimit te 

dokumentacionit te paraqitura nga bashkimi i operatoreve ekonomik, 

rezulton se pjesa me e madhe e kontratave te paraqitura si kontrata 

per furnizime te ngjashme nuk plotesojne natyren, kompleksitetin, 

metodologjine e punes, zerat e punes, teknologjine dhe metarialet e 

perdorura si dhe elementet perberes (nuk jane per ndricim urban, 

sheshe, trotuare por jane transformatore per tension te larte apo te 

mesem te perdorur jo nga bashkite por entite/institucione te 

specializuara si OSHEE, etj) dhe nuk mund te konsiderohen si kontrata 

te ngjashme. Per sa i perket mallrave dhe faturave te paraqitura qe 

kane natyren, ngjashmerine, kompleksitetin dhe elementet e ngjashem 

me objektin e kontrates konstatohet se keto nuk arrijne vleren e 

kerkuar (40% të furnizimeve të ngjashme) sipas perqindjes se bashkimit 

te operatoreve ekonomike. Per sa me siper operatori ekonomik bashkimi 

i operatoreve ekonomik, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik 

pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT.  

 

2- BOE “DABAR” sh.p.k NUIS L62409033I & “ILIRIADA” sh.p.k, pas 

verifikimi te dokumentacionit te paraqitura nga bashkimi i operatoreve 

ekonomik, rezulton se pjesa me e madhe e kontratave te paraqitura si 

kontrata per punime te ngjashme nuk plotesojne natyren, 

kompleksitetin, metodologjine, zerat e mallrave, teknologjine dhe 

metarialet e perdorura si dhe elementet perberes (nuk jane per ndricim 

urban, sheshe, trotuare por jane transformatore per tension te larte 

apo te mesem te perdorur jo nga bashkite por entite/institucione te 

specializuara si OSHEE, etj.) dhe nuk mund te konsiderohen si kontrata 

te ngjashme. Per sa i perket mallrave dhe faturave te paraqitura qe 

kane natyren, ngjashmerine, kompleksitetin dhe elementet e ngjashem 

me objektin e kontrates konstatohet se keto nuk arrijne vleren e 

kerkuar (40% të furnizimeve të ngjashme) sipas perqindjes se bashkimit 

te operatoreve ekonomike. Per sa me siper, bashkimi i operatoreve 

ekonomik, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te 

Kritereve te vecante ne DT. 

Ne vijim, ne Shtojcen 8 – Formulari Permbledhes i vetdeklarimit, 

bashkimi i operatoreve ekonomik “DABAR” sh.p.k & “ILIRIADA” sh.p.k ne 
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Pjesen II – “Shkaqet e perjashtimit” ne germen B: Deklarata “Për 

Dorëzimin e Ofertave të Pavarura”, pika 6 ku parashikohet se 

“Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të 

pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje 

ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër” ka perzgjedhur opsionin “JO” 

duke mohuar ne kete rast te kete pergatitur oferten e tij ne menyre 

te pavarur. Ky mohim nuk eshte ndjekur nga ndonje shpjegim tjeter nga 

bashkimi i operatoreve ekonomik dhe duke pasur parasysh natyren dhe 

objektin e prokurimit si dhe lehtesimin e kushteve qe ligjvenesi ka 

bere me ndryshimet me te fundit ne fushen e prokurimit, formulari i 

vetvleresimit merr nje rendesi te vecante dhe vetem bazuar mbi te 

vijohet me procesin e vleresimit. Per sa me siper, bashkimi i 

operatoreve ekonomik “DABAR” sh.p.k & “ILIRIADA” sh.p.k per te dy 

arsyet e paraqitura nuk kualifikohet per kete procedure prokurimi. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se OE “FUSHA” 

sh.p.k, NUIS J61922018S, me adresë: Njësia Bashkiake nr. 2, rruga “Murat 

Toptani”, përballë Kinema Milenium, godina nr. 3, pedonalja, Tiranë, 

është indentifikuar si operator i suksesshëm, vlera e ofertes 104,163,048 

leke pa tvsh. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, 

“Për Prokurimin Publik´. 

  

Drejtor Ekzekutiv 

 

Dritan Agolli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

 


